Un balanç optimista per al futur
Quan acaba un any i en comença un de nou, és moment de fer balanç, tirar la vista enrere,
aprendre dels errors i dels encerts i plantejar-nos nous reptes per al futur. Ens acomiadem del
2018 amb una sensació del treball ben fet, a pesar de totes les dificultats que ens hem trobat
pel camí, que han sigut, malauradament, moltes més de les que ens hauria agradat.
Lluny de desprendre’ns d’aquesta llosa, la gestió municipal segueix estant condicionada per les
conseqüències d’una concepció de l’urbanisme nociva: ocupacions de sòl sense pagar,
convenis impossibles de complir, obtenció de terrenys a canvi de parcel·les en la lluna,
expropiacions a preu de saldo (quan es pagaven)... M’agradaria poder dir que, set anys
després, l’embolic d’empastres de gestió que ens va deixar el Partit Popular s’ha desfet
completament. Però allò cert és que continuen arribant-nos sentències i resolucions del Jurat
d’Expropiació que, juntament amb la liquidació del conveni amb les mares dominiques –en el
qual hem aconseguit un estalvi de dos milions d’euros, gràcies a la generositat de les
religioses-, ens han costat enguany nou milions d’euros. Aquesta realitat ens va obligar a
prorrogar els pressupostos municipals fins a juliol, amb els problemes i distorsions que aquesta
situació suposa que, sumades al pal a les rodes que ha significat per als ajuntaments la nova
Llei de Contractes del Sector Públic, ha fet molt complicada la gestió diària.
A pesar de totes les dificultats, hem treballat, amb prudència, responsabilitat i intel·ligència,
perquè Vila-real no deixe mai d’avançar. Gestionant el passat, per a poder fer front al present i
no perdre oportunitats cap al futur.
Si hi ha una dada per la qual podem fer un balanç satisfactori d’aquest 2018 és, sens dubte, la
de l’atur. Vila-real tanca l’any com la ciutat de més de 40.000 habitants amb menys atur de la
Comunitat Valenciana, amb un 13% i 3.217 persones sense feina. Aquestes xifres, comparades
amb les 6.200 persones i 24% d’atur que hem arribat a patir a la ciutat, ens permeten ser
optimistes. Queda molt per fer, però anem pel bon camí, de la mà d’una societat
emprenedora, innovadora i valenta i amb l’ajuda històrica de fons d’altres administracions,
sobretot la Generalitat de Ximo Puig, per a plans d’ocupació i contractacions que han
beneficiat 400 famílies en 2018 amb una inversió de més de 4,5 milions d’euros.
La licitació de la ronda Sud-oest, la consolidació del nostre model d’aliança amb la societat i de
les quatre marques de ciutat que ens marquen el full de ruta del futur –Ciutat de la Ciència i la
Innovació, Ciutat de la Salut i de l’Esport, Ciutat de Congressos, Festivals i Esdeveniment, Ciutat
Educadora-, la culminació dels tràmits per a fer realitat el nou pavelló Campió Llorens, la
recepció de fons també històrica de la Generalitat per a la rehabilitació de patrimoni o la
reindustrialització dels nostres polígons, o la posada en funcionament del primer servei de bus
urbà integral amb un pla pilot de dues línies i completament gratuït, a més de d’una Fira de
Nadal que, per fi, respon a les necessitats d’una sector comercial potent com el nostre, són
algunes de les bones notícies que ens deixa 2018.
També hi ha hagut, ho sabem, errors, desencerts i deures pendents dels quals hem pres bona
nota per a seguir per a millorant. Amb aquest esperit encarem el nou any que comença,
convençuts que aquest és el model de ciutat que Vila-real necessita: un model centrat en les

persones, en les entitats i empreses locals, generador d’oportunitats per a totes i tots. Perquè,
junts, Vila-real avança. Molt feliç 2019.

